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Buletinul de vot se completeaza si se semneaza de catre actionarul – persoana fizica/juridica 

– si se va depune la sediul MERCUR S.A. (la Oficiul Juridic-Actionariat al societatii sau prin 

corespondenta), in original, pana cel tarziu la data de 01.04.2017 (data numarului de primire la 

registratura), ora 11
00

, insotit de urmatoarele documente :   

- pentru actionarul - persoana fizica – de copia actului de identitate (B.I., C.I., pasaport) 

- pentru actionarul – persoana juridica – de : 

 copia legalizata a certificatului de inmatriculare 

 copia actului de identitate (B.I., C.I., pasaport) al reprezentantului legal 

 dovada calitatii de reprezentant legal (originalul certificatului constatator eliberat 

de O.R.C. emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului 

A.G.E.A.). 

Buletinul de vot se considera completat corect cand, pentru fiecare punct inscris pe ordinea 

de zi, este exprimata o singura optiune („pentru”/„impotriva”/”abtinere”), validarea votului 

facandu-se separat pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi. 

In cazul in care nu este mentionata nicio optiune pentru unul din punctele inscrise pe ordinea 

de zi, votul va fi considerat ca „neexprimat” pentru respectivul punct. 

Votul va fi anulat in cazul in care nu este exprimat lizibil, contine optiuni 

contradictorii/confuze si/sau este exprimat conditionat. 

Votul anulat pentru vicii de forma sau ca „neexprimat” nu va fi luat in considerare cand este 

supus la vot punctul inscris pe ordinea de zi la care se refera, dar va fi luat in calcul la stabilirea 

cvorumului de prezenta. 

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care 

acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se 

depune la MERCUR S.A. in termenul stabilit prin convocatorul A.G.E.A. 

In situatia expedierii prin posta a buletinului de vot prin corespondenta, pe plic se va 

mentiona MERCUR S.A. – VOT PRIN CORESPONDENTA A.G.E.A.03/04.04.2017 – Craiova, 

Calea Unirii nr. 14, cod postal 200419, judetul Dolj. 

 

 

 


